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Mas, o Natal, a celebração do nascimento de Cristo 

Jesus, nos lembra que nossa vida transcende a este curto 
período de nossa existência terrena, e que mais importa a 
compreensão, o perdão, a solidariedade e o amor do que as 
diferenças, a busca desenfreada pelos prazeres, a ganância e 
as guerras fratricidas.

Ademais, o alvorecer de cada Ano Novo é sempre a 
oportunidade para o surgimento de uma nova era, um novo 
tempo, onde florescerão novos sonhos e projetos, novas 
perspectivas e realizações e, certamente, poderão renascer 
as antigas que dormitavam na caixa da desesperança.

Na certeza de que as novas portas estão e estarão 
abertas para todos e cada um nesse novo tempo, a Diretoria 
do Instituto dos Magistrados do Brasil deseja a seus 
associados e associadas, seus colaboradores e amigos um 
FELIZ NATAL pleno de bênçãos, paz e amor, e um ANO 
NOVO repleto de prosperidade e realizações.

Aportamos 
no final de mais
um ano, graças a 
Deus e ao esforço 
de todos e de ca
da um.

2018 foi um 
ano de muito 
trabalho, de muita 
esperança e, 
muitas vezes, de 
poucas reali
zações, e de 
muito desânimo.

As portas da 
emigração e da 

fuga em busca de paragens outras pareciam ser a resposta para 
as frustrações e os desalentos para muitos.

%eunião de ^Diretoria do I9d‘B: criação de Comissões para novos projetos
Em reunião realizada na sede do IMB, no dia 13 de serem posteriormente indicados. Outros projetos estão em 

novembro, a Diretoria decidiu pela criação de Comissões com fase de elaboração e oportunamente serão divulgados, 
novos projetos para o próximo ano, como a da Comemoração 
dos 40 anos de existência do Instituto, formada por integrantes 
associados do IMB nacional e seções estaduais.

Foi criada também a Comissão para 
propor a formulação de regimentos internos 
destinados à regulamentação de eleições e do 
funcionamento das Seções Estaduais e 
Subseções regionais do IMB, bem como do Grupo 
de Trabalho, presidido pelo Vice-presidente do 
IMB, desembargador Nagib Slaibi Filho, e 
constituído para regulamentar diversas atividades 
e projetos propostos pelo Presidente Estadual do 
IMB no Estado do Paraná, desembargador José 
Sebastião Fagundes Cunha.

Está em estudos, ainda, a criação da 
Academia Brasileira de Letras da Magistratura, 
vinculada ao IMB, com 40 cadeiras de patronos a

B9fTíí^(l;ISíTR: Qeneral Braga 9{etto e Maestro ‘Wetfington ‘ferreira
O Comandante Militar do Leste e Interventor federal no Estado do Rio de Janeiro.

O outro entrevistado, maestro Wellington Benedito 
necessidade da decretação da intervenção federal na Alves Ferreira, regente do Coral do Tribunal de Justiça do
Segurança Pública do Estado, apresentou resultados da Estado do Rio de Janeiro e autor do hino do Instituto dos
operação e citou o apoio que a intervenção recebeu da Magistrados do Brasil e de diversas entidades no Poder
Magistratura nos níveis federal e estadual. Para o general, não é Judiciário, contou como iniciou o projeto há mais de 15 anos.
necessário ampliar o prazo de vigência da intervenção para Comentou sobre os ensaios semanais do Coral da Justiça
além do dia 31 de dezembro de 2018. Concluiu abordando fluminense para a Festa do Dia da Justiça e sobre o repertório
sobre qual seria o grande legado que a intervenção para o que prestigia músicas de várias religiões.

Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, falou sobre a

PACTO Convênio de seguros, auto, residência, viagem e vida, 
com descontos especiais para associados e familiares.Sc (juros
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IMB entrega JvíedaCha do tMérito CuCturaC da Magistratura Brasileira a (Professor da
Universidade de Coimbra

O Presidente do IMB, desembargador Roberto de Metodologia Jurídica, realizado no salão nobre da 
Guimarães, entregou a medalha do Mérito Cultural da Faculdade Nacional de Direito, no Centro do Rio de Janeiro. A 
Magistratura Brasileira e o respectivo certificado, outorgados homenagem foi presidida pelo Vice-presidente do IMB e 
pela Diretoria do Instituto, ao jurista Antônio Pinto Monteiro 
decano da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra Brasileiro de Estudos Jurídicos, ministro Carlos Fernando 
(Portugal). A cerimônia ocorreu no dia 31 de outubro, logo após Mathias de Souza, 
a sessão de encerramento do Encontro de Filosofia do Direito e

Presidente do IMB no Distrito Federal e do Instituto ítalo-lbero-

O Presidente do IMB destacou que a outorga da 
comenda ao jurista e professor Antônio Pinto Monteiro 
foi facilmente aprovada pela Diretoria do IMB, em vista 
da importância do nome do homenageado como 
reconhecido civilista, que muito tem contribuído para o 
cenário jurídico não só em Portugal, como 
mundialmente, e também serve de inspiração aos 
operadores do Direito no Brasil.

O jurista português agradeceu a homenagem e 
afirmou ser um “homem de sorte”, ressaltando que 
recebia a medalha do Mérito Cultural da Magistratura 
Brasileira não como um prêmio, mas como um incentivo 
para poder contribuir cada vez mais com a cultura 
jurídica.

Entre os presentes à cerimônia, estava o professor e 
jurista Rui de Figueiredo Marcos, Diretor da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, que recebera a 
mesma comenda em cerimônia anterior, realizada em 
Brasília.

Ofovo Bresidente Bstadual do IMB: 

‘Desembargador Bgduan Miguel JilfiO; de %ondônia
O Presidente nacional do Instituto dos Magistrados do Presidente Estadual do IMB no Estado de Rondônia sempre foi 

Brasil-IMB, desembargador Roberto Guimarães, deu posse, no atuante nas atividades associativas de entidades 
dia 22 de novembro, ao desembargador Raduan Miguel Filho representativas da magistratura. Presidiu a Associação dos 
como Presidente Estadual do Magistrados do Estado de
IMB no Estado de Rondônia. A Rondônia (Ameron), de 2007 a
posse ocorreu na sede do IMB, 2010.
no Rio, com a presença dos 
Diretores: Des. Bernardino 
Machado Leituga (Secretário 
Geral). Des. Fabio Dutra (1o 
Tesoureiro), juiz auditor 
Edmundo Franca de Oliveira 
(Integração Judiciária) e juíza 
de Direito Renata Gil de

Foi Vice-presidente 
e Diretor para a Área de 
Comunicação da Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), de 2011 a 2013. 
Também foi Vice-presidente do 
Tribunal de Justiça de Rondônia 
(TJRO), onde foi aprovado no IV 
Concurso Público, tomando 
posse em 07/12/87 e nomeado 
Juiz Substituto da Comarca de 
Ji-Paraná. Promovido por 
antiguidade e já como 
desembargador, na 2a Câmara 
Criminal, onde esteve de 
15/10/2010 até 08/04/2011, e 
após tomou assento na 1a 
Câmara Cível.

Alcântara Videira (Presidente 
da Amaerj e Diretora de 
Coordenação Social do IMB). 
Também presente, 
acompanhando o empossado, 
o juiz de Direito Jean Louis 
Maia Dias, do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 
(TJMT).

Bacharel em Ciências 
Jurídicas pela Faculdade de
Direito da Alta Paulista (1983), com Mestrado pela Fundação 
Getúlio Vargas/RJ e Pós-Graduação pela Faculdade de (Faro) e da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia 
Ciências Humanas e Letras de Rondônia (Faro e UFMG),o novo (Emeron).

No magistério, tem atuação como Professor da 
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia
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